
 
 

 

 

 

 

Indbydelse til 50 års jubilæum 

i 

Askø Strandvig Grundejerforening 

 
 

 

Lørdag den 17. juni 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I anledning af Askø Strandvig Grundejerforenings 50 års jubilæum 

indbydes I hermed til at fejre foreningens jubilæum 

 

Lørdag den 17. juni 2017, 13.00 – 24.00  

Festen holdes på arealet ved Nordstranden mellem badebroen og 

legepladsen 

 

Dagens program: 

Kl. 13.00: Velkomst ved formand Per Skov Madsen  

Kl. 13.45:  Baren åbner og konkurrencerne starter med ”Den store skattejagt”  

Kl. 14.30:  Den store bagedyst, - kagerne udstilles, der uddeles stemmesedler 

Kl. 15.00:  Kaffebord og lagkagespisning  

Kl. 15.15: Den store bagedyst - afgørelsen ”Hvem har bagt den flotteste og lækreste 

Askø lagkage?” 

Kl. 16.00: Konkurrencer og lege fortsætter med tovtrækning og sækkevædeløb 

Kl. 18.00: Grillen ”åbnes” og vi går til bords 

Kl. 20:00: Skuer vi op for Juke-boksen  

Kl. 24.00: Udskænkningen lukker 

 

Hele dagen er hoppeborg og sumobrydning åben, og konkurrencer afholdes løbende. 

 

 

 

 



 
 

  

Tilmelding til jubilæumsfest inklusiv festmiddag: 

 

Voksne  kr. 200,- pr. person 

Børn 5 til 12 år kr. 100,- pr. person 

Småbørn 0 til 5 år gratis 

 

Tilmelding til jubilæumsfesten sker ved indbetaling af samlet pris til 

kontoen senest 1. juni 2017: 

Registreringsnummer: 0400 

Kontonummer:  4022063133 

 

Tilmelding er bindende og beløbet refunderes kun ved en eventuel 

aflysning. 

 

Ved betaling skal der oplyses: 

 Navn og adresse på tilmelder 

 Antal voksne, børn og småbørn der tilmeldes 

 

  

 

 



 

 

 

”Den store Bagedyst” 

Hvem laver den flottest, største og mest lækre lagkage? 

Kagerne skal stå klar på festpladsen kl. 14.30 hvor de vil blive 

bedømt af et særligt udvalgt dommerpanel.  
(vi har ikke mulighed for at have kagerne på køl) 

Når konkurrencen er afsluttet, vil kagerne som et sponsorat fra dig, 

blive nydt til eftermiddagskaffen.   

 

Tilmelding til ”Den store bagedyst”: 
(der lukkes for tilmeldinger ved 50 kager) 

Jeg vil gerne sponsere en kage og samtidig deltage i konkurrencen 

om at lave den flotteste og lækreste lagkage: 

Jeg bager antal _____ kage(r) 

 

Navn: _____________________________________ 

 

Første præmien er et gavekort til Bandholm Hotel 

 

 

Tilmelding til Gitte, Askø Strandvig 60 eller på mail: gittelykkebo@gmail.com 

senest den 1. juni 2017 

mailto:gittelykkebo@gmail.com

